Mousserande vin

Pet Nat Primo Incontro
Garganega Frizzante 2018
Davide Vignato

Pris 189 kr
nr DV0101 - 750 ml

Ursprung Gambellera
Druvor Garganega
Vinmakare Davide Vignato
Alk. halt 11%
Jordmån: vulkanisk och kalksten
Information: Detta är ett lätt bubbligt vin som jäser om på flaska. Vinet kommer från 25 åriga gamla rankor som växer kring Monti
di Mezzo och Faldeo i området Gambellara. Druvorna plockas för hand och pressas därefter försiktigt. Jäsningen startar av sig
självt med enbart naturlig jäst. Vinet ligger på sin jästfällning och gosar till sig till februari året efter. Samtidigt under dom kalla
månaderna pressar man druvklasarna som ska bli deras söta Recioto och tar en del av den färdiga musten och tillsätter vid
buteljering så att en andra jäsning startar i flaskan. Efter ytterligare ett par månader på flaska är vinet redo att dricka. Delar av
jästfällningen finns då kvar på botten av flaskan.

Om producenten
På toppen av kullen i hjärtat av lilla byn Gambellara, har familjen Vignato brukat sin mark i generationer. Här vid foten av Monti
Lessini är vägarna vita och dammiga av kalk och livet går sin gilla gång i långsam takt. Bara 500 meter från familjens vineri ligger
vulkanen Monte San Marco som format hela området och präglat både livet och vinodlingen.
Området Veneto som kanske är världens otrendigaste område har på senare år fått ett uppsving genom den lilla appellationen
Gambellara DOC som gjort sig känt som ett epicentrum för naturliga viner.
Davide Vignato är född och uppvuxen här och kärleken till platsen och familjen går före allting annat. Han lever nära naturen och är
uppfostrad i vingården av sin pappa och farfar. När Davide tog över produktionen var det en självklarhet att buteljera med certifikat
och fortsätta odla naturligt. -Jag vill att områdets själ och den unika vulkaniska mineraliteten lyser igenom i mina viner, något som
bara naturen kan ge säger han. Han brukar sina 14 hektar vackert belägna vingårdar med varsam hand och tar ödmjukt tillvara på
allt som hans förfäder lagt grunden till.
Druvan som trivs bäst här är Garganega så den upptar mesta delen av produktionen men även druvorna Durella, Glera Chardonnay
och Merlot får plats.
-Människan är alltid hjärtat i ett företag. Människor som jobbar hårt för at förverkliga sina drömmar. /Davide Vignato
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